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MALANJE

ESTE mês, começámos a 
 construção das novas salas 

de aula para a Escola Prática de 
Formação Profissional Básica. 
A organização Manos Unidas 
comprometeu-se a ajudar-nos na 
construção das mesmas e deixa 
em nossas mãos o equipá-las. 
Durante estes meses até à Pás-
coa, não vamos poupar esforços 
na fábrica de blocos, serralha-
ria… Ao mesmo tempo, desde a 
Delegação de Educação iremos 
sendo informados de como serão 
as salas por dentro — e teremos 
novamente de chamar à porta 
dos corações dos nossos Lei-
tores para comprar o resto dos 
materiais e equipamentos.

O Centro de Formação Profis-
sional Básico tem como objec-
tivo oferecer aos rapazes a pos-
sibilidade de uma formação nas 
áreas de: informática/gestão, 
electricidade/electrónica, cons-
trução civil ou agronomia nos 
7.° e 8.° anos. Ao mesmo tempo, 
todos aqueles alunos que já ter-
minaram o 9.° ano em anos ante-
riores, terão oportunidade de 
fazer as aulas práticas e receber 
o seu diploma.

Padre Alfredo continua em 
Malanje conhecendo e acompa-
nhando em primeira mão uma 
das nossas Casas de Angola. 
São muitas as diferenças que vai 
encontrando desde a cultura à 

Dos nossos Pobres
TODOS os meses, às vezes mais que uma vez, vamos visitar a 

 D. Elisa, uma mulher pobre de tudo. Os filhos têm a sua casa, 
mas a dela é a mais pobre de todas. Foi graças a um deles que a 
obteve. Porque o terreno onde foi construída ainda não estava pago 
na totalidade pelo filho, ligou-nos há dias aflita a pedir ajuda para evi-
tar perdê-lo. Ele anda no estrangeiro a trabalhar nas obras, o que não 
significa ter bons rendimentos. Quantas vezes acontece, em situações 
semelhantes, não receberem o salário pelo trabalho.

A doença domina, pelo que a lista de medicamentos é grande. 
Vamos buscar as receitas e, logo que aviadas, levamos os remédios 
e alguma mercearia. Dantes era ela que vinha cá buscar tudo, mas o 
avanço da idade cria impedimentos.

A D. Lúcia vive no seu andar de habitação social, com renda de 
muito baixo custo. Enquanto esteve à espera de que lhe fosse atribuída 
a sua pensão, foi contando sempre connosco. Com dificuldade cres-
cente de sair à rua, passamos a ir a sua casa. Doutras vezes era pelo 
telefone que nos dava os dados para pagamento da luz e água, muitas 
vezes com datas expiradas porque ia aguentando até não poder mais.

Finalmente foi-lhe dada a pensão, e logo nos disse que já não 
iria precisar mais da nossa ajuda. No entanto, há dias ligou-nos por-
que estava cheia de dores para se movimentar, e a fisioterapia só a 
poderia ter no próximo ano. Como só um particular poderia atendê-la, 
adiantamos o necessário para que com algumas sessões lhe aliviassem 
as suas dores.

A Sandra é outra mulher a quem a doença põe grandes limitações 
à sua vida. Alguém lhe disse, num consultório, para nos procurar, que 
iria encontrar ajuda. Veio com todos os papéis que atestam dos seus 
problemas, mas disse-lhe para os guardar. Contou-me as suas dificul-
dades em trabalhar para ganhar o sustento da vida. As intervenções 
no hospital não a curam em definitivo, e não facilitam nas despesas 
daquilo com que se pode alimentar.

Fui visitar o andar onde vive, acolhida por uma senhora a quem 
chama de mãe, para o qual contribui com algum dinheiro para a 
renda proveniente do subsídio estatal. De vez em quando, estando 
mais aflita, telefona e pede apoio na renda ou farmácia, outras vezes 
para mercearia. Com a nossa intuição, vamos correspondendo dentro 
do que nos parece razoável.

Destas e de tantas outras mulheres levando a cruz das suas vidas, 
quero ainda falar de uma jovem mãe de dois filhos, que quando era 
rapariga adolescente já nos visitava na companhia de sua mãe que 
vinha pedir ajuda. Muitas vezes lhe fui falando da necessidade de ter 
um trabalho porque a fase de estudar já tinha passado. O tempo foi 
passando e nem uma coisa nem outra. Entretanto teve o seu primeiro 

DA NOSSA VIDA

filho que logo lhe foi retirado. Depois teve uma menina, e acabou como 
muitas outras mães, por ter de assumir todos os custos da sua vida e da 
filha, fazendo alguns trabalhos e recebendo subsídios.

No início de cada ano lectivo vem pedir-nos material escolar para 
a filha. É um sinal de esperança.

Padre Júlio

realidade social que ali se vive. 
Mas, ao mesmo tempo, pode 
respirar o ambiente daquela 
Casa do Gaiato fundada pelo 
Padre Américo, onde os rapazes 
assumem a responsabilidade do 
governo e gestão da Aldeia. Pra-
ticamente tudo se decide na reu-
nião de chefes e nas assembleias 
mensais. POR ELES… devemos 
confiar, depois confiar e quando 
pareça impossível voltar a con-
fiar. Maria é nosso exemplo de 
confiança.

Padre Rafael

O Amor
passa em frente

BENGUELA – VINDE VER!

NO meio de inúmeras preo- 
 cupações a que estamos 

irremediavelmente sujeitos a ex-
perimentar pela especificidade 
da nossa vida em comunidade, o 
amor é caminho por onde o co-
ração deverá andar. Quando em 
frente do horizonte da nossa vida 
aparece o rosto cansado de sofrer 
do nosso irmão mais necessitado 
de pão e amor e lhe for prestado 
o pronto socorro, nesta ocasião 
acontece a identificação do ver-
dadeiro humanismo. A lição é 
tão antiga e tão actualizada, é a 
mesma de ontem e de hoje, vem 
do Evangelho — por amor Jesus 
Cristo que era de natureza divina 
fez-Se homem para elevar os hu-
manos até ao mais alto posto de 
filiação — são chamados filhos 
de Deus por adopção Divina.

A nossa comunidade caminha 
em linha ascendente. A situa-
ção agravada do abaixamento 
das condições de vida do nosso 
povo tem provocado a presença 
assustadora de menores abando-
nados nas ruas da cidade, local 
preferido para a exposição em 
massa de crianças sem ninguém, 
sem carinho, sem tecto, sem o 
caldo para sustentar o corpo e 
sem escola para desenvolver a 
inteligência. A Casa do Gaiato 
tem sido ao longos de quase seis 
dezenas de anos a mãe e o pai 
destes filhos que também são 
de Deus, para que através do 
grande trabalho de solidariedade 

expresso no projecto educativo 
de Pai Américo possam amanhã 
conhecer a Deus e viver segundo 
o mandamento novo do Amor.

Todos os dias aparecem pes-
soas a pedir para dar entrada a 
uma criança, duas ou três. Temos 
cá grupos de dois, três e até de 
quatro irmãos cujos progenitores 
são os mesmos. Por telefone, por 
cartas — e-mail.

A criança é a prioridade, ela 
deveria ter o primeiro lugar na 
ordem da assistência social. A 
falta de cuidados básicos, levam 
as crianças a experimentar desde 
muito cedo os caminhos vicio-
sos que levam à marginalização 
e consequentemente à exclusão 
na participação da construção da 
verdadeira convivência social e 
humana que se deseja efectivar.

O coração não resiste e sangra 
ao ouvir as histórias reais de vida 
de cada um dos rapazes, que ao 
ser admitido entre os filhos da 
nossa Casa, um dos elementos 
que trás consigo é o seu breve 
historial de vida, escrito por pes-
soas adultas que o acompanha-
ram no seu sofrimento e que, de 
certa maneira, foram os que in-
dicaram o caminho conducente 
à Casa do Gaiato. Já somos 130 
rapazes mais 1, que quase gaiato 
externo por falta de lugar, passa 
connosco o dia, tem a sua obri-
gação, participa dos actos comu-
nitários e no fim das aulas volta 
para a casa onde encontra a sua 
mãe incapacitada para o educar, 
mais um irmãozinho de colo e o 
seu padrasto com pouca vontade 
de o aturar pelas aventurosas tra-
quinices dos seus nove aninhos. 
Cá em Casa todos gostam dele. 
Seu nome «Nandinho», sua irmã 
mais nova foi entregue às irmãs 
do Abrigo dos Pequeninos e lá 
todas as meninas a associam à 
Casa do Gaiato. É o amor que 
em frente irradia clarões de luz 
e vida — qual beleza mais res-
plandecente?! A conclusão é de 
Pai Américo «Dá-me uma vaga 
na tua copa, a um destes peque-
ninos, irmão dos teus filhos; 
procura nele traços do Nazareno 
que tanto melhor os encontras 
quanto mais desgraçado ele for. 
Tens a página às tuas ordens; 
escreve nela o verbo amar — 
hoje». — In: Pão dos Pobres, 1.º 
vol., p 295

Padre Quim

Escola da Casa do Gaiato de Malanje
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PAÇO DE SOUSA

A NOSSA ALDEIA — Já está 
limpa das muitas folhas que foram 
caindo das nossas árvores. O Paulo 
«Mudo» com a ajuda da sua máquina 
sopradora, foi juntando as folhas em 
montes. Nos sítios mais difíceis, os 
nossos rapazes foram-nas juntando. 
No dia seguinte, o Mendão levou o 
tractor com o reboque, e todos fomos 
carregando as folhas em monte, com 
a ajuda de dornas, para dentro do 
atrelado. Quando estava quase cheio 
fui o voluntário para calcar as folhas 
e assim caberem mais. Quando ficou 
cheio, o Mendão foi descarregar 
o reboque na estrumeira. Daqui a 
15 dias teremos de voltar a fazer o 
mesmo porque irão voltar a cair mais 
folhas.

BEIRE — Flash’s

— Quero-os perto de mim…
1. Na despedida de aque-

la mãe… Quando soubemos 
da notícia, o funeral já era… 
Apressei-me a telefonar e dizer 
dos nossos sentimentos. Em eco, 
ouvi: — Ainda pensei em telefo-
nar-vos, mas nestas ocasiões… 
Sei o que isso é! Só quem nun-
ca passou por elas… Por tudo 
isso, combinamos estar juntos 
na Missa do 7.° Dia. Acrescen-
tei: — Vou ver se levo os rapazes 
que puderem ir…

Conversadas as coisas, foi pos-
sível acertar horários e tarefas. 
Mário pegou na carrinha e fo-
mos todos. É que, desde há mais 
de quarenta anos, ele — o nosso 
Prof. Acácio! — quase não há 
dia que, ao fim da tarde, não es-
teja aí com eles. No pavilhão ou 
na piscina. Desde que cheguei 
ao Calvário, logo me apercebi 
que este é da mesma família que 
eu — traz o Calvário agarrado à 
pele. Essa pele que ninguém vê, 
mas que sempre cobre e recobre 
o coração da gente. Essa pele 
que faz de ponte entre o primei-
ro estranha-se e o misterioso de-
pois entranha-se… Acácio é um 
entranhado pelo Calvário e por 
aquela dedicação que ele sabia 
ver em P.e Baptista.

O AGRADECIMENTO – A breve crónica de hoje é só a propó-
sito de situações que nos vão acontecendo e cujos detalhes não inte-
ressa estar aqui a expor que têm que ver com o agradecimento pela 
ajuda que prestamos às pessoas de quem cuidamos.

Muitas vezes esse agradecimento não vem. Não se quer com isto 
dizer que essas pessoas nos têm que agradecer a nós. Nada disso. Só 
estamos a fazer a nossa obrigação de ajudar o próximo. Por isso, não 
temos que ficar nada zangados por não nos agradecerem.

O que está aqui em causa é outro tipo de agradecimento. Aquele 
que realmente interessa quer se trate de ajuda aos pobres, quer dou-
tros tipos de ajuda.

O agradecimento que realmente interessa é que quem recebeu uma 
ajuda, por sua vez também ajude alguém a quem possa ser útil. Isto 
aplica-se não só a uma pessoa carenciada de alguma coisa que lhe 
podemos providenciar, mas também se aplica a todos nós. Todos nós 
fomos e estamos a ser ajudados por alguém. Por isso, todos nós temos 
o dever de retribuir nas formas que estiverem ao nosso alcance.

Respeitamos, e não estamos aqui para criticar, quem retribui cum-
prindo uma promessa que fez a Nossa Senhora de Fátima, ou a um 
santo da sua devoção, mas para o agradecimento ser total deve haver 
essa outra retribuição que é ajudar quem precisa.

Se pensarmos bem, temos muito para retribuir e muitas pessoas a 
quem podemos fazer chegar a retribuição que mais interessa que é 
ajudarmos quem precisa, mesmo que estes nunca voltem para trás 
para nos agradecerem. Dos dez leprosos só um voltou para trás para 
agradecer a Cristo e foi o que menos se esperava que o fizesse: foi o 
estrangeiro, o samaritano.

Os nossos contactos (só para assuntos da Conferência e não para 
assuntos da administração do jornal)

Conferência de Paço de Sousa
A/C Jornal O Gaiato
4560-373 Paço de Sousa
Telem. 965464058
E-mail: carvalho.mendes@sapo.pt
O nosso NIB: 004513424003543534043 (só para donativos para 

a Conferência e não para a Casa do Gaiato).
Américo Mendes

CONFERÊNCIA DE PAÇO DE SOUSA

TIPOGRAFIA — Os nossos 
tipógrafos já estão a fazer o livro 
do nosso falecido Padre Manuel 
António, que foi o fundador da 
nossa Casa do Gaiato de Benguela. 
O livro é composto por artigos seus 
n’O Gaiato, desde o início da sua 
vida de Padre da Rua. Apesar de o 
nosso mestre Jorge Alvor estar em 
sua casa por ter sido operado a um 
pé, a nossa tipografia continua a 
fazer os seus trabalhos, imprimindo 
O Gaiato e fazendo outros traba-
lhos que nos são pedidos para fora. 
Desejamos-lhe boa recuperação.

ÁRVORES DE FRUTO — No 
nosso pomar podemos encontrar 
diospireiros de várias qualidades, de 
que temos colhido dióspiros para as 
nossas sobremesas. O dióspiro que 
os nossos rapazes gostam de sabo-
rear mais é o dióspiro maçã. Tam-

bém temos laranjeiras e tangerineiras 
que estão muito carregadas, que nos 
vão fortalecer e ajudar a combater 
as gripes. Já iniciámos a colheita 
das tangerineiras de Novembro que 
temos na nossa mata.

VACARIA — O «Guga» conti-
nua a ser o nosso vaqueiro porque 
o «Meno» está em casa devido 
a um pequeno acidente de traba-
lho. Ele cuida muito bem do nosso 
gado. Também separou os vitelos 
do restante gado para que possam 
comer ração própria e não anda-
rem a mamar o leite das vacas lei-
teiras. Mesmo assim elas vão-se 
encostando aos tubos que separam 
os parques para dar leite aos seus 
filhotes. Esperamos que o «Meno» 
não demore muito para vir ocupar o 
seu lugar.

Fausto Casimiro

Afeiçoado ao desporto, desde 
muito novo começou a juntar-se 
aos nossos — para jogar fute-
bol… Acabou por encontrar nos 
nossos rapazes e nosso campo de 
futebol uma forte razão de viver. 
Formou-se em Educação Física 
e especializou-se na ciência, téc-
nica e arte (o meu C.T.A.!...) do 
lidar com pessoas com deficiên-
cia — física e/ou mental. Espe-
cializou-se. De tal modo se en-
tregou à causa que a sua técnica 
e arte, nessa especialidade, até 
já lhe mereceu uma medalha de 
ouro, na Bélgica. Mas nada disso 
lhe subiu à cabeça. Porque, para 
ele, o Calvário e a abnegação de 
P.e Baptista representavam valo-
res mais altos do que qualquer 
prosápia de momento.

Quando, nas vésperas da Mis-
sa, lhe telefonei a dizer que iría-
mos todos e a pedir ajuda para 
deixar P.e Telmo (96 anos!...) 
mesmo à porta da Igreja (a Ma-
triz de Penafiel), senti-lhe a voz 
fugir… Mas agarrou-a ainda a 
tempo de dizer: — Quero-os à 
minha beira. Eles também são 
minha família!...

2. (…) — Se trabalhassem 
como nós aqui… Viemos em-
bora e, dentro de mim, aquele 
flash no interior da Igreja Matriz 
continuava a bailar. O Acácio, 
sofrido, ocupava o centro da 
bancada. De um lado a família 
dele, do outro, todos eles — a ri-
valizar estar mais perto daquele 
amigo. Viemos. E tudo aqui em 
Casa — família em acção! — ti-
nha a luz deste tipo de relação 
familiar. — Quero-os aqui. Eles 
também são da minha família. E 
via-os ali, direitinhos, a espirrar 
respeito sagrado — por aquele 
lugar e aquela pessoa, de cuja 
dor eram partícipes. Mesmo sem 
saber traduzi-lo por palavras fa-
ladas. Partilhavam-no lá na lin-
guagem deles. Na certeza (tam-
bém inconsciente?!...) de que ele 
os entende bem.

Rumino a cena. Deixo-me em-
papar por ela. Adivinho ter sido 
d’ISTO o espírito que impelia 
Pai Américo e P.e Baptista. Cada 
um de seu jeito a arrastar cola-

boradores que iam dando corpo 
àquele sonho1 que comandava 
aquelas vidas. Porque a Família 
Calvário de Beire tem o seu quê 
de original — laços de sangue 
e laços de coração. Laços de tal 
modo casados que, em muitos 
dos que por aqui foram dando a 
vida, já não era fácil distinguir 
onde o sangue era e o coração 
ditava o agir. Família é isto — 
sangue que se dá, mais coração 
que dita todo o agir. Sem des-
trinça de papéis sócio profissio-
nais nem hierárquicos. Cada um 
a dar o seu MELHOR2 para uma 
melhor co(m)+labor+ação…

Depois de jantar, passo pela 
sala da TV. A hora do Benfica 
(e…) ainda não chegou. Carocha 
está sozinho e, na pantalha, dis-
cute-se a queda do Governo… 
Ao ver-me, Carocha vai atrás de 
mim e mete a conversa de que 
é capaz: — S’eles trabalhasse 
c’ma gente aqui, num io práli 
falá, falá e num fazê nada…

3. São estes os filhos que 
Deus nos… Lembro D. Marga-
rida — a nossa última referência 
de uma Grande Mãe, nesta Casa. 
Recordo o que dela escreveu Pe 
Baptista, a quando da sua morte. 
Se o apanhava mais desespera-
do, lá vinha com o seu ‘compri-
mido’: — Sr. Padre, são estes os 
filhos que Deus nos mandou… 
Rumino o que um grande nome 
da psicologia da deficiência es-
creveu: “Também neles a alma é 
sempre perfeita”… Realmente, 
basta estar atento e saber apa-
nhar o flash em que alma, supe-
rando as deficiências do corpo, 
espirra cá para fora isso que tan-
to nos prende aqui. Foi o tempo 
que perdeste com a tua flor que a 
tornou tão importante…

1 — Esta palavra avassala-me. Ouço Fer-
nando Pessoa — Deus quer, o homem so-
nha, … Ouço Luter King: — Eu trago um 
sonho… Vejo-me um reles aprendiz dos 
sonhos de Deus para os homens por Ele 
amados…
2 — A palavra banalizou-se. Mas eu gosto 
de ir atrás do que lhe é essencial. Assim, em 
nós humanos, o MELHOR, o nosso essen-
cial, é isso a que os crentes não crendeiros 
tentam adivinhar na expressão revelada — 
criados à imagem e semelhança de Deus… 

Um admirador

PENSAMENTO

Antes, porém, de te decidires a abrir a mão, uma vez que eu peço 
para Pobres e é para eles que tu vais dar, desejo que consideres 
bem qual e quanta a Altíssima Pobreza de Jesus, porquanto a altura 
deste pensamento fará a dimensão da tua esmola. Vê e medita, atra-
vés do Evangelho, o Pobre Divino mai-la bendita Pobreza, comendo, 
com simplicidade, espigas no campo e peixe na praia; vestindo a 
túnica que a glória de Deus transfigura no Tabor e os soldados dis-
putam no Gólgota; aceitando abrigo em muitas casas, hóspede em 
todas elas, porque peregrino no mundo. Pobre no comer, pobre no 
vestir, pobre no viver. Assim convinha que fosse Aquele que o Pai 
Celeste mandou evangelizar os Pobres. Assim foi e assim é.

PAI AMÉRICO, Pão dos Pobres, 2.° vol, 5.ª ed., p 19-20.
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Tal a força da Criança!

DOUTRINA

Eu nunca vi, mas parece que é como tenho ouvido: nas 
igrejas paroquiais das grandes cidades católicas, em França, 
aparece a caixa das Colónias e desta, retiram os Curas o 
dinheiro suficiente, que ali cai durante o ano, para organizar 
Colónias de Férias.

É uma obra da paróquia sustentada pelos paroquianos, 
sem enfadas nem discussões. Não se compreende, até, naque-
las cidades, uma paróquia organizada sem o respectivo ser-
viço de Colónias de campo ou de mar para as crianças pobres.

A criança tem um poder formidável de atracção. Criança 
pobre, muito mais. Criança abandonada — isso nem se fala! 
Está no coração de toda gente. Não há ninguém que se não 
vergue. Aqui há tempos, apareceu-nos na aldeia um pequenino 
viajante, andrajoso. Como fosse suspeito de tinha, mandou-se 
ao Porto, naquele mesmo traje, saber a certeza. Pois ali, às 
portas do Hospital de Santo António, foi notado um homem, 
repelente à vista, tão andrajoso como o miúdo, a levá-lo a uma 
tasca e dar-lhe de comer: anda rapaz que tens cara de fome! O 
farrapão a dar de comer ao farrapão! Não há ninguém que se 
não curve!

É fonte de evangelizar, sinal de verdadeira Religião. Haec 
est vera religio.

Existe uma vila, algures, aonde o padre era execrando, 
fosse ele quem fosse. É padre? Fora! O maior enxovalho da 
minha vida, sofri-o ali, por trazer batina.

Foi na praça pública. A multidão uivava: aí vem ele; atira! O 
ele era eu. Pois muito bem. O Prelado da Diocese nomeou um 
pároco, e que fez ele? Tomou umas dúzias das crianças mais 
necessitadas da sua paróquia, alugou uma casa à beira-mar, 
fez com elas uma colónia de férias e pronto. Já se não uiva. O 
padre transita livremente.

O serviço de colónias continua. Os meios não faltam. O 
pároco goza. O povo dá palmas. Os até ali incrédulos começam 
agora a duvidar e ajudam as despesas. Tal a força da Criança!

Era de uma vez nas ruas de uma cidade, a horas mortas. 
Ninguém viu o que ali me aconteceu por andar de batina e dizer 
missa no altar. Semblantes, atitudes, palavras. Oh! negrume 
daquela hora e daquele lugar; nunca mais te esquecerei!

Andaram os tempos. A criança das ruas fala. Das ruas 
daquela cidade. Da mesma rua do negrume. Fala. Relata. Diz 
tudo como é e como foi. Tanto bastou para mudar a direcção 
dos ventos! Os assanhados, daquele dia, são agora cordeiros! 
A criança das ruas vence. Impera. Transforma. Não há nin-
guém que lhe resista. (…)

É pela força dela que são fortes as obras que as esme-
ram. E quando as ditas obras de assistência olham para cada 
criança com o olhar de Jesus, de humanas que são, passam 
logo a divinas. É aqui o nervo. É neste sentido e por esta razão 
que a multidão dos transviados começa a fazer perguntas e a 
regressar à Mãe.

Com certeza Deus existe, dizia-me uma vez, um transviado. 
E logo dá a razão: Pelo bem que se faz aos filhos dos Pobres. 
Quantos homens não começam a sofrer de inquietação ao 
observarem no mundo o Evangelho aplicado?! Até ali, tinham 
resolvido o seu problema a seu modo: tudo acaba nos cemité-
rios. Agora, não: Com certeza Deus existe. E que outra fórmula 
há, na terra, de cada homem resolver o seu problema e as 
sociedades os seus, que outra, digo, senão somente o Evan-
gelho aplicado?

PAI AMÉRICO, O Gaiato, n 63, 27-Julho-1946, p 1

Alvará
NOS anais da Obra da Rua, parece-nos perti- 

 nente e conveniente continuar a colocar em 
cima do alqueire, à luz de uma candeia com bom 
azeite das nossas preciosas oliveiras, mais notícias 
de memórias que ajudem actualmente a conhecer 
melhor Pai Américo e a Família que fundou com 
sangue, suor e lágrimas, no itinerário rasteirinho 
de serviço aos pobres, na comunhão da Igreja Ca-
tólica e inserida na sociedade civil, com as suas 
leis e pluralismo ideológico. Os seus alicerces fun-
damentais foram traçados muito claramente desde 
os primórdios da sua história, para se saber ver-
dadeiramente o que é a Obra da Rua e para onde 
tem caminhado. Entre outras, em 1950, deixou esta 
síntese firme:

«Em boa hora se fugiu à ideia, desde o come-
ço, de fundar uma congregação religiosa de pa-
dres para a Obra da Rua; e desta sorte é ela, a 
Obra da Rua, uma obra social da Igreja, aonde os 
nossos Bispos estão em sua casa. […]». [‘Nota da 
Quinzena’, in O Gaiato, ano VII, n.º 178, 23 Dez. 
1950, p. 2].

Desde as primeiras folhas de germinação da Obra 
da Rua, aos olhos humanos aparentemente desor-
ganizada, tendo em vista conseguir os necessários 
Estatutos e com licença dos Bispos, Padre Américo 
foi correndo por ceca e meca, nomeadamente nos 
corredores dos serviços e Ministérios governamen-
tais, do Estado Novo, consequente à Constituição 
portuguesa de 1933, conforme confessou:

«Se eu fosse um dia a escrever as minhas memó-
rias, havia de ter um capítulo das coisas que me 
têm acontecido nas escadas e corredores e gabi-
netes de todos os Ministérios.» [De como eu fui.., 
Paço de Sousa, 1987, p. 249].

Foi seu intuito declarado definir muito bem o en-
quadramento legal desta acção social, para que não 
restassem equívocos, como escreveu em 1952:

«A Obra da Rua nasceu há onze anos e teve por 
padrinho um estatuto dado pelo governador civil 
de Coimbra. Um outro estatuto, pelo governador 
civil do Porto. E o último, foi na Arcada, por um 
magistrado da Nação. Todos dizem essencialmente 
o mesmo, porque inspirados na mesma Lei. Aceitei 
os três instrumentos. Tinha evidentemente de me 
munir deles, para ter voz nos Ministérios. Não me 
deixariam, tão pouco eu poderia, só por mim, fa-
zer a demonstração do Incrível, sem primeiro me 
acreditar. A história universal está cheia destes 
casos, em todos os campos aonde o homem passa 
a ser chamado. Nós sabemos e cuidamos que isso 
foi outrora, sem sabermos que também pode ser 
hoje. Pode, sim. Eu estou a fazer história. Aceitei 
os três documentos como facilidade de agir, mas 
nunca com o propósito de fazer como lá vem. Eu 
nunca li nenhum deles. […]». [‘Um Equívoco’, in 
O Gaiato, ano IX, n.º 215, 24 Maio 1952, p. 1].

Neste sentido, como aguardava há muito oportu-
nidade, será melhor não adiar mais a publicação de 
mais uma fonte inédita, à qual foi possível chegar 
ao cabo de persistente investigação no Arquivo da 
Universidade de Coimbra. Trata-se exactamente 
do Alvará da Obra da Rua, com o primitivo nome 
da primeira Casa do Gaiato. Justifica-se plenamen-
te a sua transcrição integral para avivar memórias, 
considerando que o barco não navegou ao sabor 
dos ventos, mas com os pés assentes na terra e a 
Cruz como estandarte. O documento foi emanado 
de instância estatal, no casario citadino em encosta 
do rio Mondego, com a torre da Universidade ao 
alto, a que o escritor Manuel Ribeiro chamou com 
acerto: «a Colina Sagrada, capaz de reacender nos 
peitos a energia antiga e reavivar nas almas novas 
a fé nos grandes destinos da Pátria.» [A Colina 
Sagrada, Lisboa, 1926, p.6]. Segue-se, então, o re-
gisto escrito da autorização de funcionamento de 
uma Casa para Rapazes pobres, que abriu as suas 
portas em 7 de Janeiro de 1940, acolhendo os três 
primeiros filhos, pela mão de Pai Américo. Eis:

Continua  na  página  4
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MIRANDA DO CORVO

AGROPECUÁRIA — Na segunda semana de 
Novembro, terminou a apanha da azeitona, consi-
derando que neste ano agrícola a colheita foi muito 
menor, pois uma grande quantidade de azeitonas 
estragou-se e caiu. Foram ensacadas e depois leva-
das a um lagar na região, para se extrair o precioso 
azeite. As alfaces, na nossa estufa, ficaram prontas 
a comer nas refeições e outras serão plantadas. No 
nosso pomar, tem havido muitos dióspiros e parte 
deles acabaram por cair. Foram apanhadas algu-
mas abóboras.

PARTILHA E CAMPANHA DE ASSINAN-
TES D’O GAIATO — Nos dias 6 e 7 de Novem-
bro, o nosso Padre Manuel (com o Mário M.) foi 
presidir a várias Missas em Capelas e Igrejas nas 
periferias de Coimbra — Unidade Pastoral Portas 
de Coimbra, ao cuidado do Padre Francisco Claro: 
Coselhas, Monte Formoso, do Coração Imaculado 
de Maria (no Loreto), Ingote, Pedrulha e Trouxe-

mil. Deram-nos bens necessários, que agradece-
mos, e foi divulgada a Causa de Beatificação de 
Pai Américo e o jornal O Gaiato. A nossa grati-
dão aos nossos amigos e amigas que têm ajudado 
a pagar as contas desta Casa do Gaiato, pois há 
grandes despesas mensais. Bem-hajam!

ARRANJOS — Foi colocado um portão grande 
e novo na entrada do barraco para proteger essa 
zona, que serve de: garagem, celeiro, arrecadação 
de lenha e palha, e ovil. Na entrada do silo, depois 
de arranjada, foi posto um portão usado, adaptado. 
Estes melhoramentos têm de ser pagos…

CONTACTOS — Os contactos desta Casa, para 
inscrição de novos leitores — assinantes do jornal 
O Gaiato e outros assuntos, são os seguintes: Obra 
da Rua ou Obra do Padre Américo, Casa do Gaiato, 
3220-034 Miranda do Corvo; telef. — 239 532 
125; correio electrónico — gaiatomiranda@gmail.
com. IBAN — PT50 0035 0468 00005577330 18; 
NIF — 500 788 898.

Rapazes de Miranda
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«A escolha do tema de investigação prendeu-se basi-
camente com a ausência de um estudo específico sobre 
o seu itinerário vocacional e a necessidade de desfazer 
equívocos. O Padre Américo anunciou uma autobiografia 
antes da viagem que fez a África, em 1952. Ao embarcar 
no paquete Quanza, em 29 de Julho, estava no prelo 
O Barredo. Sobre o livro de memórias, disse então: «A 
bordo, tratarei de um outro. Outro breviário. Por isso o 
seu formato será de algibeira.

[…] O livro vai ser uma apologia da presença e do 
governo do mundo, por um Deus Pessoal e Operante. Vai 
proclamar mais uma vez o mistério da nossa liberdade 
a lutar com a Graça. Vamos ver todos o Pastor; o Bom 
Pastor a conduzir, a escolher pastagens, a curar, pegar ao 
colo, chamar pelo nome. E isto — muitas vezes e sempre, 
e a cada uma — até ao fim! […].

[…] E até, porque Deus assim o permite, acontece que 
vou pôr os pés nos sítios aonde a luta começou! Mirabilis 
Deus!» — Da Introdução, P.e Manuel Mendes.

Podem pedi-lo pelo telefone 255 752 285, e-mail: geral@
obradarua.pt ou directamente no site: www. obradarua.pt

OS NOSSOS LIVROS

SE te disser que o nosso Calvário foi um lago de águas claras com 
 margens de beleza?! Foi coberto por grande lona… Ficou fora 

o nosso cemitério, onde repousam novecentos doentes. Entrei lá no 
Dia de Fiéis Defuntos. Rezei e li mais uma vez a poesia da nossa 
amiga Lala, impressa numa laje de granito:

Cemitério branco e liso
Varrido pelo vento norte. 
Ai que limpeza de terra.
Ai que limpeza a da MORTE.

Tão limpos e tão libertos
Aqueles que aqui estão.
Porque lhes chamamos mortos?
Vivos sim e mortos não. 

E o VENTO bem o sabia, 
Quando por aqui passava. 
Era por mim que pedia, 
E não por eles que rezava.

Lembro o nosso P.e Baptista. Recordo a última chegada com um 
doente. 

— Sabes onde vivia este irmão? E continuou: Numa cortelha de 
um porco. Ali comia e dormia na palha. Com a ajuda de um voluntá-
rio, levou o nosso doente para o lugar dos homens. 

Hoje o P.e Baptista vive na sua aldeia do Cabril e recebe as refei-
ções de um Centro de Dia. 

Fechamos o Cemitério com jeito e em silêncio. E caminhamos com 
alguns doentes para o Calvário.

As obras do Calvário estão quase no fim. Será um novo começo? 
Necessária a presença do nosso pai Américo.

Padre Telmo

SINAIS

Continuação  da  página  3

«Serviço da República
ALVARÁ
[à margem, em cima, nas págs. I 

e II] Governo Civil do Distrito de 
Coimbra — 1.ª Repartição. L.º A. 
N.º 28.

[à margem, em baixo, nas págs. I 
e II] Registado no L.º comp. a fls…. 
O Secretário Geral, [rubrica]

Domingos António Bastos Car-
rapato Calado Branco, Major de 
Infantaria e Governador Civil des-
te Distrito Administrativo

Visto e examinado o projecto dos 
Estatutos por que pretende reger-
-se a CASA DE REPOUSO DO 
GAIATO POBRE, com sede em 
Bujos, do Concelho de Miranda do 
Corvo, deste Distrito;

Considerando que, por seu des-
pacho de 18 de Maio corrente, au-
torizou o Ex.mo Sub-secretário de 
Estado da Assistência Social, nos 
termos do artigo 440.º do Código 
Administrativo, o funcionamento 
desta associação de beneficência, 
tendo em vista o referido projecto;

Usando das atribuições que a lei 
me confere, designadamente o n.º 
8 do artigo 407.º do Código Admi-
nistrativo; 

Tenho por conveniente aprovar, 
para todos os efeitos legais, os 

PÃO DE VIDA

PATRIMÓNIO DOS POBRES

HÁ muito que eu choro, 
 gemo e grito que é pre-

ciso fazer casas e oferecê-las aos 
portugueses pobres, por uma 
renda acessível, de forma que se 
acabe com esta terrível humilha-
ção da pobreza e a escandalosa 
exploração com rendas exorbi-
tantes que enchem depravada-
mente os bolsos de alguns ricos. 

Os políticos fazem juramento 
de cumprir e fazer cumprir a 
Constituição, que diz: “que 
todos os portugueses têm 
direito a uma morada con-
digna”. Depois, instalam-se em 
requintados gabinetes e esque-
cem por completo de fazerem o 
que juraram. Não seria melhor 
que não jurassem, se depois não 
cumprem? E os responsáveis re-
ligiosos, não vão nem conhecem 
o que o Papa Francisco chama as 
periferias. E, por isso, não des-
cobrem o estado de injustiça em 
que tanta gente vive. 

O problema habitacional em 
que vivemos presta-se a todos 
os abusos de que são vítimas os 
mais pobres e humilhados sem 
qualquer remédio à vista. 

Apareceu-me aqui em casa 
uma mulher de meia-idade com 
dois filhos, um adolescente e 
uma menina de dois anos, a qual 
fugiu do centro do país para 
Setúbal, a fim de se esquivar à 
violência doméstica de que era 
vítima por parte do pai dos seus 
três filhos. 

A senhora veio buscar ali-
mentação e roupas e quis falar 
comigo porque a (casa?) onde 
viviam havia metido muita água 
durante a noite. Disse-me onde 
morava: Azinhaga da Nova Sin-
tra. Eu vi logo onde era a casa 

e a razão do seu queixume, mas 
fui ver. 

A gente precisa de ver para 
enfrentar a indiferença pessoal e 
dos outros. 

Alguém, por piedade, cedeu-
-lhe aquele casebre coberto de 
telha antiga de lusalite e outros 
materiais singelos. Com energia, 
mas sem água, por 50€/mês. 

A entrada é logo num quarto 
onde se encontra um colchão 
largo no lajedo e onde dormem a 
mãe, a bebé e uma outra filha de 
9 anos. A seguir é um corredor 
que serve de cozinha com fogão 
e frigorífico. Depois, o quarto do 
rapaz, à esquerda, onde choveu 
abundantemente, pois a telha 
grande de lusalite está partida 
toda ao meio e a água embo-
cou toda para dentro do cubí-
culo onde o rapaz dormia: num 
meio colchão posto no piso de 
cimento. Ao fundo do corredor, 
uma sanita sem arejamento nem 
luz.

Todo o chão é de cimento, 
uma tosca camada do dito mate-
rial sobre a terra fria e húmida. 

Não sei como se lavam nem 
onde. A verdade é que não chei-
ravam mal. 

Uma porta interior fora des-
locada para porta principal do 
casebre. Fora deste, encostado 
à parede, na viela pública, havia 
um pequeno palote com garra-
fões de água cheios mais meia 
dúzia deles vazios. Que uma se-
nhora lhes dá água e eles vão lá 
encher os referidos garrafões. 

Ainda naquela tarde, em que 
chovia a potes, levei lá um téc-
nico para me dizer como se 
poderia dar remédio à triste 
situação. 

estatutos da CASA DE REPOU-
SO DO GAIATO POBRE, com 
sede em Bujos, do Concelho de 
Miranda do Corvo, deste Distrito 
Administrativo, que ficam fazendo 
parte integrante deste Alvará e se 
compõem, no original de nove arti-
gos escritos em uma folha de papel 
selado, numerada e rubricada pelo 
Secretário deste Governo Civil, 
António Luiz da Costa Rodrigues, 
ficando a mesma associação sujei-
ta, em tudo quanto nos mesmos Es-
tatutos não esteja previsto, a todas 
as disposições legais respeitantes 
a instituições desta natureza. 

[cont. ALVARÁ, p. II] Sem emo-
lumentos das Secretarias do Esta-
do e selo por não serem devidos.

Dado, passado e selado neste 
Governo Civil do Distrito Admi-
nistrativo de Coimbra, aos 28 de 
Maio de 1942.

[assinatura] Domingos António 
Bastos Carrapato Calado Branco.

Conta:
Emol. do Estado 12$50
Emol. da Secret. deste Gov. Civil 

— 12$50
3% $80
Fundo de alienados 1$00
Total 26$80
[3 selos de 6$00, 7$00 e 0$30, 

assinados e datados — 28/5/942.].
Como informação complemen-

tar, é de referir que Domingos 
António Bastos Carrapato Calado 
Branco, oficial do Exército, foi 

Governador Civil de Portalegre 
(17.11.1934 — 14.1.1938) e de 
Coimbra (14.1.1938 — 30.9.1942) 
[Vd. Sousa, Fernando de, coord. 
— Os Governos Civis de Portugal. 
História e Memória (1835-2011). 
Porto: Cepese, 2014, p. 453].

Se dúvidas houvesse, depois de 
mais de dois anos de actividade, 
Padre Américo conseguiu licença 
para essa Casa funcionar legalmen-
te. Porém, a vida transbordante da 
Obra da Rua — de ajudas aflitivas 
e de promoção dos pobres — não 
cabia em tais parágrafos, como os 
de qualquer associação civil, pois 
não se enquadravam numa realida-
de nova, saída do Evangelho.

Então, para outra vez, têm de fi-
car os ditos Estatutos, de 1942. De 
notar que Padre Américo disse que 
nunca os leu, mas aceitou como fa-
cilidade de agir, nunca com o pro-
pósito de fazer como lá vem. Lá ti-
nha razões válidas, do Mestre, para 
não ficar preso a algumas leis…

Padre Manuel Mendes

Comprei vários materiais e 
quatro homens foram cobrir de 
pele elástica e de rede de vidro 
a cobertura da casa e o problema 
da água no casinhoto ficou re-
solvido. Agora, por mais que 
chova, a água não entra naquele 
pobre e acusador abrigo. 

Esta família tem um carrito 
que só pega de empurrão e é 
com ele que vai buscar a água e 
levar à escola a menina do meio. 
Vou comprar-lhes uma bateria, 
pois arranjou o motor de arran-
que, para que a sua vida não seja 
tão amarga. 

Esta situação, se fosse única, 
estávamos todos bem, mas ela 
multiplica-se por muitas cidades 
em Portugal e por todo o lado.

Ontem dei a um desgraçado 
que morava na rua, 600€ para 
entrar numa casita. Hoje, 800€ a 
uma pobre mãe de duas crianças, 
com o corpo cheio de nódoas ne-
gras infligidas pelo progenitor 
dos seus dois filhos, para que 
ela pudesse sair do quarto onde 
vive, pressionada pela dona.          

E acabei mesmo agora de pas-
sar um cheque de 355€ para que 
uma pobre mãe, também aban-
donada pelo progenitor, pudesse 
pagar a creche e alimentação da 
filha.

Padre Acílio
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